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Ordförandens kommentar

Verksamheten

2012
Den sorgliga förlust som förbundet fått genom
Thomas Wimans bortgång tror jag kommer att
återspegla sig lång tid framöver (återkommer
till detta inne i tidningen) men trots allt måste
förbundets arbete gå vidare.
Jag är inte bara ordförande i förbundet utan även
ansvarig utgivare för vår tidskrift.
Som ordförande vill jag passa på att tacka alla
er som engagerar er och ställer upp i vårt arbete
för sammanhållning och utveckling, exempel
på detta är tävlingar och lägerverksamhet där
draglägret nyligen genomförts i ledning av Lars
Bergström.
Som tidningens ansvarige utgivare så är det min
förhoppning att ni tycker att den är läsvärd och
innehåller artiklar som inte bara handlar om tävlingar. Både layout och innehållet har utvecklats
mycket de senaste åren, exempelvis:

✸ Vi får faktiskt in artiklar från enskilda hundförare, även om jag efterfrågar mer
✸ Polishundtjänstens information
✸ Artiklar från kurser och lägerverksamhet
✸ Catarina Håkanssons ”Gubbe på stubbe” och
mycket annat som hon bidrar med
Som sagt Tack till alla er som bidrar till att göra
det möjligt för styrelsen att föra verksamheten i Polisens Hundförarförbund
vidare.

Lars Lindgren
Ordförande

I Polishunden 1-2012 kan du läsa om:

www.polishund.se
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Brix och Mattias

Brix och Mattias hittade
Affes stulna grejor
Text och foto: Catarina Håkansson

Det händer varje dag och varje gång är det otrevligt och tråkigt för den som råkar illa ut. Den här gången befinner sig
familjen Karlström på semester när uppmärksammade grannar slår larm om att garagedörrarna står öppna. De ringer till
dottern Ida, som tyvärr kan se att pappa Affe haft ovälkommet
besök. En åkgräsklippare, röjsågar, motorsågar, en båtmotor
och en del annat, till ett värde av runt 150 000 kronor saknas.
– Hon ringer till polisen i Kristianstad som snabbt är på
plats med bland annat en hundpatrull. De letar genom områ-
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det men kan bara konstatera att tjuvarna med all sannolikhet
lämnat området med bil och släp.
Några dagar senare, i västra Blekinge, gör Mattias Rolander
och hans polishund Brix, ett bra spårjobb som leder fram till
en lada där man hittar en stor mängd tjuvgods. Uppskattningsvis rör det sig om stulna varor för runt en miljon kronor.
Några dagar senare läser Affe som bor i nordöstra Skåne,
bara ett par kilometer från Blekingegränsen, om tillslaget i
tidningen.

Brix och Mattias
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Brix och Mattias

Han tar kontakt med polisen och bingo! bland godset finns
mycket riktigt alla hans stulna maskiner.
Affe driver nystartade Sölvesborgs hundcenter, med en stor
temperared inomhushall samt en friskvårdsanläggning. För
att visa sin uppskattning bjuder han dit Mattias och de andra
hundförarna i Blekinge, som passar på att träna lite lydnads –
och skyddsmoment.
– Jag vill passa på och tacka lite mer personligt, förklarar
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Affe som bjuder laget runt på pärontårta. Jag är aktiv SBK:are
sedan snart 40 år. Som såväl tävlande som domare vet jag vad
som krävs för att hålla en hund i tjänst. Därefter överlämnar
han en uppsättning nycklar till anläggningen, med uppmaning
och inbjudan om att använda den när helst den är ledig.
– Roligt att det vi gör uppskattas, säger blekingarna, som är
säkert framför allt nu under vintertid, kommer att utnyttja Affes erbjudande med jämna mellanrum.

Slyngeln
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Jag måste nog vara en av dom lyckligaste Mallenutt hanarna
för tillfället! L-testet va inga problem alls! Massa roliga o påhittiga saker utsatte dom mig för men jag hade väldigt roligt
och de bästa av allt var att dom sa att jag gjorde bra ifrån mig!
Alla vill ju höra att man gjort nåt bra så min svans gick som
en elvisp (som den ofast gör för jag är en glad skit) när Matte
pussade på mig o sa att jag va BÄST!! Älskar faktiskt att bli
gosad o myst med – kanske inte är vad tvåbeningar förväntar
sig av oss som ska jobba som polishundar MEN de struntar
jag i! Jag är så trygg i mig själv att jag bjuder på att jag är
värsta gosegrisen!
Sen har det hänt mer här må ni tro. Jag har tränat som en
liten tok och faktiskt så är jag klar i alla uppkörningsmomenten UTOM hårda spår! Skyddet var inga problem (tack vare
Mattes tråkträning så va jag MYCKET ordninssam), lydnaden
va helt ok – jag hade väl inte vunnit SM med min Matte vid
sidan men hon höll ihop rätt bra trots allt. P-sök inomhus
måste jag säga att jag gillar! Matte o jag har fått till ett system
som passar oss väldigt bra där vi dels typ skyddar varandra o
sen när det behövs så kan jag nyttja min snok till o lukta fram
nån Filur! Saksöket var en rysare.
Jag fick leta på en parkering utanför nån sorts skola o plötsligt
vällde det ut gymnasieelever o
av nån anledning gick alla rätt
över mitt sökområde för att
komma till sin skolbuss. Då
blev jag lite störd måste jag
erkänna….Matte var förvånansvärt cool då. Hon sa bara
åt mig ”sitt” o sen satt ja o
tittade på alla människovalpar
som stojade, garvade o traskade förbi oss. Sen sa Matte
”sådär Slyngeln, nu har du
sett mer folk på en gång än
va du gör på en dag – dags
att jobba igen”. Jag började
söka vidare. Måste erkänna

L-testet

avklarat!!

att jag va lite slarvig med min markering fast ändå va den
ok – men jag kan bättre. Vi missade en pryl men de va INTE
mitt fel! Matte styrde mig så knasigt så jag fick ingen chans
att känna den ju!
Spåret i terräng va skoj! Först ut på en åker o då skojade
ja med Matte för ja visste att hon hade för mycket kläder på
sig….och ont i en fot…så jag gasade på rejält så hon blev kokhet o linkade på som en skadeskjuten svettandes kråka. Sen
gick spåret in i skogen o upp för en brant….hahaha oj va skoj
ja hade! Matte hojtade att ja skulle dämpa mig för jag skulle
missa apporterna annars. *suck* VAAA tror hon om mig?
Jag tvärnitade vid första apporte o överraskade henne med att
lägga mig platt för att verkligen visa blindstyret var prylen låg!
Även slutet hittades o sen fick ja kramar o mys igen!
Vindmarkering är inte de vi tränat mest på. Vi har lixom
lagt ner mer lyse på själva Räddningssöket o fast de säkert
låter som skryt så är jag ganska duktig på det! Gillar att få
springa på egen hand utan nån som styr o bromsar! Hursom
så gick ju vindmarkeringen bra också.
Hårda spår på hård packad snö e lite svårare men de skyller jag Matte för. Hon har styrt upp träningen så mycket
mot alla andra moment så just hårda snöspår har lixom
hamnat lite efter men nu är jag på G även där. Ska damma av dom rätt snart men jag vill ju känna mig lika
säker där som på
dom andra sakerna för annars blir
det ju skämmigt o
komma ut o jobba
på riktigt! Tänk att
nästa gång jag skriver
här så är jag en polishund
i tjänst! Kanske har jag även
hunnit med nåt roligt jobb som
jag kan berätta om!
Njut av snön!
Snart svär vi över värmen!!

”Slyngeln”
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Urban Vikenmark
Text: Urban Vikenmark • Foto: Margareta Vikenmark
Illustrationer: Robban Carlsson

Mitt brokiga liv
inom ”hunderiet”
– ”Gör som jag, sätt upp dig på listan för att
bli hundförare. Den finns inne på polishuset
i stan”. Ungefär så uttryckte sig min klasskamrat och kompis på polisskolan en dag för
drygt fyrtiofem år sedan.
En tidig morgon i början av september
1971, fem och ett halvt år efter det att min
klasskamrat Gunnar Sköld väckt mitt intresse, satt vi då i hans gamla mörkgrå Volvo PV
på väg norrut. Målet för vår resa var Statens
Hundskola i Sollefteå.
Nu hade ”äventyret” startat. För min egen del skulle det visa
sig bli början på en ”resa genom yrkeslivet” som först nu, år
2011, nått sitt slutmål. Efter ca sex timmars bilfärd svängde vi
in på den lilla uppfartsvägen till Nylandsån. Ett litet torpställe
där vi hade hyrt in oss, 3–4 km från hundskolan. Värdparet
bestod av en smal senig gammal farbror som var ”totalt” döv,
sades det, vilket alla blinkande lampor så fort det ringde i telefon tydde på.
Han var mycket pratsam och ibland undrade man om han
verkligen hörde så illa som det var sagt. Hans hustru, en liten
gumma som inte gjorde så mycket väsen av sig, fanns där alltid i bakgrunden. Vi var fyra förväntansfulla killar från Stockholm som skulle dela på övervåningen i det lilla huset. Ett
rum och kök där en av oss fick sova i kökssoffan och vi andra
tre delade på rummet.
Dagen efter vår ankomst stod vi uppställda på en grusplan
inne på skolområdet. Vi elever i en stor grupp utefter den ena
långsidan. Stämningen bland oss var lite nervös och dom
flesta var helt obekanta för varann. Mitt över på den andra
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sidan stod fyra overallklädda herrar och småpratade, skrattade
och verkade känna varann väl. De pratade om några som hette
Appelberg.
Appelbergs verkade vara gemensamma bekanta som de
kände sedan tidigare och haft väldigt trevligt tillsammans med.
Vad man kunde förstå så hade herrarna kommit till Sollefteå
flera dagar innan och redan gjort ett besök hos Appelbergs.*
Mitt på grusplanen stod skolchefen Axel Pålsson, allmänt
kallad Pålle. Vid hans sida, kurschefen Gösta Lind. Den
sistnämnde känner ju de flesta till och Pålle vet ju alla ni lite
äldre vem han var. Dessa herrar, tillsammans med de fyra på
andra sidan plan som snart visade sig vara instruktörerna på
kursen, skulle nu under sex veckor göra oss till hundförare.
Nu kom det in en lång rad med hundskötare och alla hade
var sin hund i koppel. I tur och ordning ropades vi upp och
fick gå fram på ett led och högtidligt ta emot den hund som
var avsedd för var och en av oss. S kommer före V, så framför
mig fick Gunnar ta emot en schäfer som hette Vambo.
– ”Hm”, Pålle hummade till på sitt karakteristiska sätt
samtidigt som han gav Gunnar en klapp på axeln och fortsatte
med låg röst.
– ”Du är Eriks svärson har jag hört... Erik är bekant med en
vän till mig... den här hunden har jag själv plockat ut till dig”.
– ”Vikenmark” ropar Gösta Lind.
Stunden var inne. Några snabba steg fram och ett koppel
räcktes över i min hand.
– ”Hunden heter Armens Torro och han är två år och två
månader”, säger hundskötaren och Pålles klapp på axeln uteblev.

En hundpatrulls sociala kompetens eller
”konsten att bjuda på sig själv”

Flera år senare förstod jag Pålles storhet när det gällde käns-

* Appelbergs var på den tiden en mycket populär dansrestaurant
som alla kurselever ganska snart fick höra talas om.

Gubbe på stubbe
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lan för hundar. Gunnar med Vambo blev svenska mästare i
Umeå 1975, ungefär samtidigt som Torro och jag drog ”stor
publik” under det årliga Kammarprovet, dressyr-kontrollen
som tillika var KM i Stockholm. När det var dags för mitt
skyddsarbete så fylldes helt plötsligt appellplanen med jublande hundförare.
Jag skrek mig hes… slet av mig både mössa och hår. Man
kan säga att Torro var lite het. Klipp i bettet och stöten i
munkorg ska vi inte tala om. Det var svårt att få någon till att
gå figurant när vi skulle träna munkorgsarbete. Ett och annat
ombett kunde det ju bli och han var inte alltid så pigg på att
”släppa greppet när han fått ett bra tag”, men Torro var en genomärlig hund och mycket social – precis som husse ;-)
Jag skulle kunna berätta många roliga episoder som jag fick
uppleva tillsammans med den hunden men nöjer mig med ett
par stycken som båda är relaterade till den uppvisningsgrupp
som vi hade i Stockholm under 70-talet. Vi var ett tiotal hundförare och hundar som åkte ”land och rike runt” och körde ett
uppvisningsprogram.
Framträdandena i och runt Stockholm gjordes oftast på
tjänstgöringstid men alla resor runt i landet fick ske på fritiden och i privata bilar. Vid ett sådant tillfälle i Arvika hade
det, i samband med ett arrangemang som brukshundsklubben
ordnade tillsammans med kommunen och hembygdsföreningen, samlats runt 1000 personer i publiken.
Ett enskilt moment som Torro och jag brukade visa upp var
apportering av en, egen medhavd, enkrona. Mycket pengar på
den tiden.
Speakern förklarade för publiken vad som skulle hända. Jag
stod där uppklädd i ny hundoverall, nytvättat koppel – ”rak i
ryggen som en
fura”. Höll upp
det lilla myntet
och visade upp
det för publiken
– vred på det
och likt en trollkarl, övertygar
”folkmassan”
om, att det inte
är något som
helst fusk. Det är
dödstyst… alla
håller andan…
– ”Varsågod…
kasta”, säger
speakern.
Jag kastar
iväg kronan…
långt… minst
20 m, ungefär
som jag brukar.
Ett sus hörs
genom publiken… utan att
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titta på hunden kommenderar jag: – ”Apport!”. Torro springer
snabbt fram till området där vi båda uppfattade att myntet föll
ner.
25 minuter senare går och även kryper säkert runt 800
personer och letar efter en enkrona. Speakern har för länge
sedan, utan mitt medgivande lovat att den som hittar myntet
får behålla det.
Ett annat inslag i uppvisningarna var att hundarna efter genomfört program tackade för sig genom att samtidigt ge skall
och efter detta så skulle alla marschera ut.
Vid ett tillfälle i samband med en uppvisning på polisens
dag på Skansen så var det dags för utmarsch efter genomförd
uppvisning.
Den flera tusen personer stora publiken jublade och applåderade. I den lättnad och nästan euforiska känsla som infinner
sig när allt är avklarat så ”råkar” jag ”glömma” Torro, som
blev sittande kvar mitt på grusplanen. Speakern gör mig uppmärksam på vad som hänt varför jag vänder mig om och kalllar in under det att jag fortsätter utmarschen med dom övriga
i gruppen.
Torro kommer med hög fart och jag lutar mig något framåt…en signal till hunden att han ska hoppa upp på ryggen.
Den höga hastigheten gör att jag får en våldsam knuff och
båtmössan far iväg. Några staplande steg… rätar upp ryggen… jag känner hundens tassar på mina axlar… den sitter
där perfekt. Skööönt.
Det tyckte Torro också att det var. Publiken formligen tjöt
av förtjusning när dom på nära håll fick se en ”pilsk” polishund våldföra sig på sin husse. Torro hängde med, ända till
sin 10-års dag. Vi skriver 1979.

Hundbrist

Vid den här tiden var det, som många kommer ihåg, mycket
noga med att hundarna inte fick vara kvar i tjänst efter det att
de fyllt 10 år. Redan dagen efter det att Torro ”somnat in” fick
jag en ny hund som hette Dago. Han var den förste i raden av
fjorton provhundar under ett år. Alla hundar skulle förmedlas
via Statens Hundskola i Sollefteå och dom hade mycket svårt
att få fram lämpliga ämnen. Vi fick själva hjälpa till att ”ragga” hundar, men det var Hundskolan som skulle ”godkänna”
och som sagt förmedla köpet. Polismyndigheterna fick sedan
köpa hundarna av Hundskolan till, för den tiden, gigantiska
summor. En hund kostade runt 125 000 kronor.
Under hösten 1980 och som den fjortonde hunden kom Fax
in i mitt liv. Han hängde med under resten av min tid på ÖVS.
På hösten 1986 förtidspensionerade sig Fax samtidigt som jag
sökte mig till den nya bombhundorganisationen.

Hallå… var är bombhundarna

I samband med Socialdemokraternas kongress våren 1986,
bombhotades Folkets Hus i Stockholm. Delegaterna fick ”hals
över huvud” ta sig ut på Norra Bantorget. Många stod där lättklädda i det lite kyliga vårvinter vädret. Ett meddelande gick
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ut till den huttrande skaran.
– ”Lokalerna ska genomsökas och vi väntar på att
bombhundarna ska komma till platsen.”
Ett sus hördes genom den församlade skaran av socialdemokratiska topp-politiker. Flera uttryckte sin lättnad
över att detta hände i Stockholm, Sveriges huvudstad,
där alla resurser fanns.
– ”Bombhundarna fram”, löd ordern, men… men
var är bombhundarna? Helt plötsligt gick det upp för
beslutsfattare på olika nivåer inom vår egen organisation
och inom den centrala, politiska ledningen, att i Stockholm fanns inte en enda bombhund. Om jag minns rätt
så tog det många timmar innan man kallat in två kombihundar från andra delar av landet.
När dessa påbörjade söket hade kongressdeltagarna
för länge sedan lämnat Norra Bantorget och kunde först
påföljande dag fortsätta sammankomsten. Nu tog det
fart. Regeringen slog näven i bordet och plötsligt fanns
det hur mycket pengar som helst för genomförandet av
en renodlad bombhundorganisation i Sverige.

Tillbaka igen

I november månad 1986, nästan exakt 15 år efter min
första resa till Sollefteå, satt jag då åter i en bil på väg
till hundskolan. Längst bak i kombin låg Tanja – en labradortik som jag fått några veckor tidigare.
Pensionärsparet som vi bott hos för 15 år sedan fanns
inte längre i livet. Tillsammans med min ”vapendragare” sedan fem år, Ulf Sundberg, tog vi nu in på hotell
Hallsta på Hallstabergets sluttning. Ganska snart hade
vi fått sällskap av en hundförare från Tierp, den för
dom flesta hundförare bekante, Tommy Hydfors. Vi tre
var inkvarterade på hotellet medan resten var spridda
lite överallt i stan. Flertalet bodde i förläggningen som
fanns i anslutning till hundskolan.
Kursen var på fyra veckor och innehöll många olika faser
och moment i utbildningen. Sprängämneslära inkl. sprängningar var ett populärt ämne. När utbildningen på dagarna var
slut drog vi tre oss tillbaka upp på vårt hotell. Det led ju mot
jul och hotelledningen hade på vår önskan pyntat våra rum
med adventsljusstakar i fönstren. Vi var ju långliggare, fyra
veckor, så man bjöd till lite extra. På hotellet var det dans alla
kvällar i veckan utom måndagar. Men efter långa och krävande kursdagar var man oftast så trött att man inte orkade ta
sig en svängom.
I samband med kursavslutningen avåt dock alla deltagarna
en god middag på ”vårt” hotell.
Utbildningen avslutades med att det, dagen innan hemresa,
landade en Vertolhelikopter på skolområdet. Vi lastade ombord oss själva och hundarna och flög sedan ner till Forsmark.
Där tog vi in på gästhotellet och hade en trevlig kväll tillsammans med representanter från RPS. Dagen efter, på fredagen,
flög vi tillbaka till Sollefteå. Direkt när vi landat efter knappt
två timmars flygning lastade vi in oss i våra bilar för hemfärd

och den stackars Hydfors från Tierp hade plötsligt fått fyrtiofem mil hem i stället för tre alldeles nyss.

Med hund i ”dom fina salongerna”

Nu började en helt annan typ av hundverksamhet. Genomsök av brottsplatser, spåruppdrag, stökiga idrottsevenemang,
demonstrationer och stora bråk byttes mot säkerhetssök i en
mängd olika typer av miljöer. Kungliga slott, regeringsbyggnader, konferensanläggningar, lyxhotell, flotta restauranter,
privata flygplan, ja listan kan göras lång. Många ”speciella”
platser fick man möjlighet att besöka och ”komma nära”, som
t.ex. varenda vrå ombord på regalskeppet Vasa, privata delar
av kungafamiljens våning på Drottningholms Slott och det
underjordiska avloppssystemet i Stockholm.
Ett jobb som har etsat sig fast var en resa Tanja och jag gjorde med kärnkraftsfartyget ”MS SIGYN”. Resan var föranledd
av ett hot från miljörörelsen Greenpeace. Dom hade för avsikt
att stoppa en transport av avfall från Oskarshamn till Lübeck.
Polishunden 1 - 2012
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Tanja och jag åkte tillsammans med en tekniker från SÄPO,
ned till Oskarshamn där vi genomsökte båten innan den, med
oss tre ombord, avseglade mot Tyskland. Från Travemünde
tog vi oss, via flod och kanalsystem, den korta vägen ner till
Lübeck. Utefter strandkanterna och på alla broar fanns ett
stort antal poliser utplacerade. Allt avlöpte utan problem. Vi
fick inte lämna båten när vi låg i hamn p.g.a. rabiesrisken.
Det som var lite knöligt var att få hunden att utföra sina
behov ombord på båten. Efter nästan två dygn kunde Tanja
inte hålla sig längre och efter första gången så var det sen inga
problem.
SÄPO-killen och jag själv blev väldigt väl omhändertagna.
Vi tillbringade mycken tid på bryggan både under dagtid och
på nätterna. Måltiderna under resan åt vi i befälsmässen och
den enda tid vi hade att passa ombord var mattiderna. Vi fick
omgående klart för oss att man inte kom till mässen efter det
att kaptenen hade anlänt.
Fyra dygn senare kryssade vi oss fram, mellan aktivister på
luftmadrasser, fram till hamnen i Oskarshamn.

Slutet… trodde jag

Efter 12 år som bombhundförare, med ett kortare avbrott för
annan tjänst vid hundenheten, insjuknade jag under en regional övningsvecka i Uppsala. Jag hade ont i bröstet under
senare delen av veckan. Sista övningsdagen hade vår instruktör, av många känd som ”professorn” Bo Olsson, förlagt en
sökträning till Uppsala Domkyrka. När övningen var slut för
dagen ”beordrade” Bosse mig upp i kyrktornet för att röja
gömmorna. Den första tredjedelen kunde man åka hiss, sen
var jag hänvisad till en massa trappor. Högt upp i ”himlen”
kändes det som. Det gjorde så ”jävla” ont i bröstet även om
jag inte uttryckte det så just då. Vi var ju i kyrkan.
Man kan säga att det var det sista jag gjorde som hundförare. Fem dagar senare var det ambulans in till sjukhuset där

man kunde konstatera en hjärtsvikt med mycket förstorad
vänster kammare. Jag förstod ganska snart att jag var allvarligt sjuk och vid den tiden mycket nära att hamna på listan för
en hjärttransplantation. Vi skriver 1998.

”Ont krut förgås inte så lätt”

Efter knappt ett års sjukskrivning och arbetsträning var jag
tillbaka vid hundenheten men nu i en helt annan roll. Nu var
det administration som gällde. Tillsammans med ett härligt
gäng tog jag mig an ”köp och sälj” sidan av verksamheten.
Logistikfrågor och kontakter med externa aktörer var något
som jag trivdes väldigt bra med. Den verksamheten ”höll mig
kvar i matchen” fram till min pensionering. Vi skriver 201109-01.
Mina 40 år i hundverksamheten har varit dom bästa i mitt
yrkesverksamma liv.

Tack!

Jag vill tacka alla underbara människor jag träffat inom ”polishundsverige”. Som kassör och ordförande i Stockholmspolisens Tjänstehundklubb under lång tid samt som ledamot och
kassör i styrelsen för Polisens Hundförarförbund under tio år,
fick jag möjlighet att lära känna hundförare från hela landet.
Det har berikat mig mycket och jag kommer att sakna Er.
Sist men inte minst vill jag än en gång, till arbetskamraterna på Hundenheten i Stockholm, passa på att framföra min
och min familjs stora tacksamhet för allt stöd vi fick under vår
dotter Lindas sjukdom och i samband med hennes bortgång.
Hon var min favoritpolis och jag är övertygad om att hon
hade blivit en bra hundförare.
”(G)Ubbe på stubbe”
Urban Vikenmark

Illustrationen till ”Gubbe på stubbe” är gjord av Robban Carlsson, som är utbildad i grafisk design och
kommunikation vid Linköpings Universitet� Är ni intresserade av att se mer av Robbans alster så besök
hans fina hemsida: www.robbancarlsson.com
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Polishundtjänsten i Karlsborg
xxxxxxxxxxxxx

Policy för hantering och
dressyr av tjänstehundar
inom Polisen
Text: Lasse Eriksson

Ofta är hundens arbete en förutsättning för att uppgiften ska
kunna lösas på ett effektivt och säkert sätt. Inte sällan innebär
tjänstehundens arbete att människors liv står på spel, antingen
det rör sig om hundföraren, dennes kollegor eller de personer
som är föremål för insatsen. Hundarna ska kunna utföra sina
uppgifter i mycket krävande miljöer. Mot den bakgrunden
måste hundar som tas ut för uppgiften ha en hög arbetskapacitet, men också vara så stabila att de klarar alla mentala belastningar som arbetet kan medföra. Dressyren ska sträva mot
små felmarginaler. Detta för att minska risken att människor
utsätts för fara av hunds felbeteende. Detta påverkar i vissa
fall sättet på vilket hundarna tränas.

Allmänt

Vid all hantering av hundar ska hänsyn tas till hundens biologiska förutsättningar. Hundar har andra behov, tolkar situationer på ett annorlunda sätt och har andra förutsättningar att
hantera uppkomna situationer än människor. De etiska regler
som gäller ska grunda sig på vedertagen praktisk erfarenhet
av hundar och/eller vila på en säker vetenskaplig grund.

Socialt

Hunden är ett flockdjur som har behov av att umgås socialt
med människor eller med andra hundar. För det flesta tjänstehundar tillgodoses det sociala behovet genom umgänge med
föraren eller dressören. Förhållandet mellan föraren och hunden ska kännetecknas av förtroende.

Om dressyr

Dressyr innebär en komplex inlärningsprocess, planerad och
ansvarsfullt genomfört av en person med målet att hunden ska
fungera i ett definierat sammanhang eller för en speciell uppgift.
Inlärning innebär i sin tur en process som leder till att
hunden förändrar sitt beteende. Inlärning omfattar att i en
given situation etablera en ny reaktion, öka intensiteten i en
befintlig reaktion eller att helt ta bort eller försvaga befintliga
oönskade reaktioner.
Vid etablerandet av nya reaktioner och vid förstärkningen
12
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av befintliga beteenden bör sättet att förstärka (positiv/negativ
förstärkning) anpassas med hänsyn till vad som motiverar
hunden i den aktuella situationen. I dressyren ska hunden motiveras dels med hänsyn tagen till individens förutsättningar,
dels med hänsyn till dess nyttjande i tjänst.
Borttagandet av oönskade beteenden kan ske på flera olika
sätt. Det kan ske genom att hundens uppmärksamhet avleds,
genom att belöningen uteblir (negativ bestraffning), genom att
i situationen ge hunden ett obehag (positiv bestraffning) eller
genom att gradvis vänja hunden vid den utlösande retningen
(habituering). Obehag kan även medvetet tillfogas hunden för
att vänja den till en arbetssituation. För att vänja hunden vid
en arbetssituation kan även visst obehag tillföras – spårlinan
fastnar, svåra miljöer med rop och skrik och dylikt. Obehaget
ska individanpassas och hunden gradvis vänjas vid det obehag
som avses (habituering).
Vid användandet av positiv bestraffning ska styrkan i obehaget anpassas dels efter hunden kynne, dels efter hur kraftigt
motiverad hunden är i situationen eller hur viktigt borttagande
av beteendet är. Om obehaget är för kraftigt ökar risken för
att associationen generaliseras till att omfatta även andra retningar. Är obehaget för svagt, så att det oönskade beteendet
inte bryts, sker en gradvis tillvänjning till obehaget. Ur etisk
synpunkt är det mot den bakgrunden otillfredsställande att vid
dressyr använda både för svaga och för starka obehag.

Handhavande av tjänstehundar

All dressyr ska planeras väl och anpassas till hundens individuella förutsättningar. Dressyren får inte forceras så att det
går ut över hundens välbefinnande. I enskilda fall kan metoder som normalt inte är att betrakta som gängse vara befogade
förutsatt att andra alternativ inte finns och förutsatt att insatsen kan antas leda till ett bra resultat.
Dressyr och hantering av polishundar görs av yrkesfolk
(yrkesdressörer och hundförare med särskild utbildning) och
genomförandet kan därför förutsättas ske med omdöme och
kvalité. Personer inom dessa yrkesgrupper ska följa ”Policy
för hantering och dressyr av tjänstehundar inom Polisen”,
samt beakta gällande regelverk och rekommendationer som
påverkar hundägande.
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informerar

Definitioner av
inlärningstermer
för nyttjande inom polishundtjänsten
Inlärning – process som leder till att hunden skaffar sig
minnen vilket i sin tur oftast leder till att hunden ändrar sitt
beteende.
Associativ inlärning – hunden förknippar två händelser med
varandra därför att de inträffar nära efter varandra i tid eller
rum; klassisk och operant inlärning är två varianter av associativ inlärning.
Klassisk inlärning (betingning) – hunden lär sig förhållandet
mellan yttre händelser, vilket vanligtvis skapar förväntningar
hos hunden.
Ex: Hunden har lärt sig att den snart skall få gå ut när hundföraren tar fram kopplet och sätter på sig ytterkläderna, hunden
har lärt sig att den snart får mat när hundföraren tar fram
matskålen.
Operant inlärning (betingning) – hunden lär sig förhållandet
mellan sitt eget beteende och yttre händelser (konsekvensen
av sitt handlande).
Ex: Hunden lär sig att om den skäller på kommando får den
en belöning (i någon form), hunden lär sig att hoppa upp mot
och öppna dörrar.
Habituering – hunden upphör att reagera på en retning därför
att den är vanlig och betydelselös.
Ex: Hunden vänjs vid skottlossning för att det emellanåt
smäller och det inte betyder något särskilt, hunden slutar
lyssna på sin förare för att denne alltid tjatar.
Utsläckning – hundens intresse avtar för att beteendet inte
förstärks (kräver historia av inlärning).
Ex: Hunden som har lärt sig att tigga vid bordet och som sedan inte får något längre upphör med tiggandet.
Smittsamt beteende – omedveten kopiering av en annan individs beteende.
Ex: hundföraren tittar stint in i skogen, efter en stund börjar

även hunden titta in i skogen; föraren blir skrämd av en plötslig händelse, och den känslan smittar av sig på hunden.
Förstärkning – något som ökar chansen för att hundens beteende skall upprepas i framtiden.
Positiv förstärkning – något som hunden uppfattar trevligt
tillförs, exempelvis belöning vid träning.
Ex: När hunden sätter sig får den en godisbit (sättandet förstärks); när hunden söker finner den det den eftersöker (sökbeteendet förstärks).
Negativ förstärkning – något som hunden uppfattar som
otrevligt tas bort.
Ex: Tvångsapportering – ett obehag försvinner när hunden
gör rätt beteende, d.v.s. griper föremålet (gripandet förstärks);
hunden flyr undan ett fyrverkeri (flyktbeteendet förstärks).
Positiv bestraffning – något som hunden uppfattar som otrevligt tillförs.
Ex: Koppelkorrigering.
Negativ bestraffning – något som hunden uppfattar trevligt
tas bort.
Ex: Hundföraren har en boll i handen och kommenderar
”Sitt”. Hunden lägger sig då istället. Hundföraren stoppar då
bollen i fickan.
Primär förstärkare – en händelse hunden utan någon större
tidigare erfarenhet uppfattar som trevligt och som kan fungera
förstärkande på beteenden.
Ex: boll, godis, lek.
Sekundär förstärkare (belöningssignal) – en händelse som
efter association med primär positiv förstärkare kan användas
som förstärkare; ger möjlighet att vid träning kunna signalera
till hunden att ”exakt nu gjorde du rätt”.
Ex: ”bra”, klick från klicker.
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Draghundsläger

Med fokus på fart
Draghundsläger i Långberget,
Värmland 2012
Text: Camilla Stigaeus • Foto: Elisabeth Andersson och Peter Holmstedt

Lägret

Det årliga draglägret för polishundar hölls vecka 3 i Långberget, Värmland. Under några dagar skulle 13 förväntansfulla
och träningssugna hundförare tillsammans med sina hundar
bättra på sin kondition. Kalla nätter gjorde så att de manchesterrandiga skatespåren var hårda och fina mest hela tiden.
Snön bar för både tassar och trugor. Vi fick hårda spår som
bjöd på höga hastigheter. Gruppen av deltagare var minst
sagt jämn vad gäller skidåkningen, och hundarna var dragvilliga och snälla. Men det var inte bara dragviljan som sattes

på prov, ordning och reda vad gäller hundar och utrustning
blev minst lika viktiga, särskilt när 13 hundar skulle passera
varandra utan större missöden längs spåren.
Äventyret startade för vissa av oss redan på självaste ankomstdagen. Det verkade till synes lugnt och städat med incheckning, middag och samling med genomgång av veckans
aktiviteter. Men icke!! Johanna hade lyckats slå igen dörren till
sitt rum med nycklarna INNANFÖR!! Det var bara att dra i den
stora trumman, för in kommer polisteknikern med reseledaren
hack i häl för att noggrant vaka över arbetet. Efter många om

Stående från vänster: Johanna Kristiansson, Jens Ohlson, Tord Andersson, Hanna Bergelin, Mats Redefalk, Peter Holmstedt, Camilla Stigaeus, Malin
Nilsson, Elisabet Andersson.
Liggande från vänster: Hampus Eriksson, Lars Bergström, Jonas Jonasson.
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Östgötarna, Peter Holmstedt och Camilla Stigaeus

och men så lyckades man till slut få tag på en vaktmästare som
kom till undsättning. MEN… det var inte slut på äventyret här
om ni tror det. Fler lyckades visst med denna bedrift att låsa sig
ute. Enligt säkra källor så sågs Magnus Liljenberg komma krypandes runt huset och in genom sitt rumsfönster. (!!??!!)

var allt tvunget att sitta i ryggmärgen inför den årliga dragtävlingen på 5 km. Men med tanke på hur mycket vi hann träna
detta så gick det bara bättre och bättre för varje dag. Farten
blev högre, vi blev mer avslappnade och alla blev stabilare på
skidorna. Mycket tack vare Tord Anderssons skidskola!!

Första dagen

Skidinstruktioner

Första träningsdagen inleddes med samling och genomgång
av dagen. Det var nu som vi skulle sättas på prov, vi skulle
öva passeringar och testa vår utrustning. Vid starten stod,
låg, hoppade, skällde, satt, ylade 13 hundar i en salig blandning och kör, både mallar och schäfrar. Men jag tror nog att
schäferrasen hördes mest. Den stackars tillresta skidåkargrupp
som hade sin Vasaloppskurs bredvid, höll sig just bredvid
även de kommande dagarna.
Spåren var som jag tidigare skrev FANTASTISKA!! Välpreparerat och som ett salsgolv, man ville bara åka och åka.
De rena passeringsövningarna i grupp hölls utmed Kombibanan som var 4,5 km lång. Men utbudet för skidåkning var
långt mycket mer för både skate och klassiskt utan hund.
Passeringsövningarna gick smärtfritt för oss alla den första
dagen, så även den andra och tredje. För på den fjärde dagen

Tord Andersson, vår alldeles egna skidinstruktör, som gav oss
så mycket bra tips och att-tänka-på. Jag vet att vi alla som var
där på hans skidskola är mycket nöjda och vi blev alla bättre
skidåkare på bara några dagar. Undervisningen gick i lugn
takt så att alla kunde hänga med. Det svåra blir nu att bibehålla det vi lärt oss, vi får hålla tummar och tassar att det kommer mer snö i södra landsänden också. Vi var flera som fick
hemläxa i form av olika tekniker och utrustningstips, framförallt var det ett evigt tjat om växel 3… ni som var där vet vad
jag menar. Men när väl växel 3 satt så var det stor skillnad när
hunden kopplades på, det gick framförallt fortare och hunden
fick i och med det lite mindre att dra på.
Det var inte bara skidåkning och hund på schemat må ni
tro, några av oss hade turen att få se vargen! Så här långt inne
i de Värmländska skogarna trivs vargen, och deras revir verkar
Polishunden 1 - 2012
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passera Långbergets fjällanläggning.
Jonas Jonasson var den som fick chansen att se detta skådespel. Riktigt bråttom fick han. Han rusade in i annexet med
hunden efter så att den nästan studsade från vägg till vägg, allt
för att hinna hämta kameran. Väl ute igen så stod vargen kvar
i skidbacken och på exakt samma ställe… det visade sig vara
en träräv i barnbacken. Den där Jonasson får man nog ha lite
extra koll på framöver!

Backtävlingen

Träräven fick vi titta lite närmare på under veckan, på tisdagen hade vi den så omtalade backtävlingen. Vi var 8 deltagare
som på skateskidor skulle ta oss upp för liftgatan och runda
just den där träräven. Banan gick sedan vidare ut i pisten där
vi skulle ta oss ner och runda några portar innan målgång.
Tord, Lars och Jens stod frustande vid startlinjen, resten av
klungan inväntade lugnt på sin tur. Det visade sig bli en kamp
på liv och död för dem som låg i täten, särskilt när det gick
utför. Här hade man önskat att man hade stålkanter på skidorna, men icke! Full fart för oss alla, ”men må den bäste man
vinna”, målfoto fick avgöra vem som vann det hela.

Resultat backtävlingen, totalt 8 startande:
1 Tord Andersson, målfoto
2 Lars Bergström, målfoto
3 Jens Ohlson
4 Jonas Jonasson
5 Peter Holmstedt
6 Camilla Stigaeus
7 Johanna Kristiansson
8 Mats Redefalk

Dragtävlingen

Veckans riktiga höjdpunkt och som de flesta av oss gått runt
och laddat för under veckan var dragtävlingen. Torsdag morgon gick starten på en 5 km slinga utmed Toinibanan. Stämningen var god, hundarna var ivriga vid starten och vi hade
alla fullt upp att hålla broms tills det blev dags för var och en
att åka. Nog blev det att åka allt! Med en minuts mellanrum
släpptes vi iväg och den retningen som hundarna fick genom
synen låg kvar på näthinnan långt efter start. Det var bara att
hålla tungan rätt i mun och hoppas på det bästa.
Vi kom alla helskinnade i mål, inga hemska upplevelser i
spåret, bara full fart och riktigt roligt. Jag tror nog att alla var
nöjda med sin egen prestation tillsammans med sin hund, man
kunde bara se nöjda ansikten efter målgång.

16
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Alice vilar ut efter en runda i spåret
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Resultat dragtävlingen 19 januari,
linkörning 5 km:
(1 Mats Redefalk 15:42)
2 Jens Ohlson 16:00
3 Peter Holmstedt 16:23
4 Malin Nilsson 16:33
5 Camilla Stigaeus 17:07
6 Hannah Bergelin 17:13
7 Jonas Jonasson 18:02
8 Johanna Kristiansson 20:12
(9 Tord Andersson 20:38)
10 Elisabeth Andersson 21:18
(Inom parentes körde i öppen klass då de inte tävlade med
egna tjänstehundar)
En sak är då säker! Tord behöver ingen hund i spåret, för
han åker lika fort utan hund, som oss med hund.
Stort TACK till alla er som lagt ner tid och energi på detta
läger, allt var till belåtenhet!

Vinnare i Draghundslägrets tävlig Jens Ohlson.
Uppställning inför backtävlingen.
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Illustration: Robert Nilsson, Nyköping

Polishund SM 2012

POLISHUND SM 2012
Södermanlandspolisens tjänstehundklubb vill hälsa alla varmt välkomna
till Södermanland och 2012 års upplaga av Polishund SM.
Tävlingarna kommer att pågå mellan den 6-9 september 2012 i Katrineholm med tävlingsarena vid Djulö Camping. Tävlingsplatsen är belägen
ca 2 km från Katrineholms centrum och vi har satsat på att tävlande och
funktionärer ska kunna bo i närområdet och kunna umgås så mycket
som möjligt.
Tävlingarna inleds med sedvanlig marsch och invigning. Tävlingarna
kommer att genomföras enl. gällande regler för Sommar-SM med undantag för vissa moment som kan konkurrera med vår nya dressyrkontroll.
Kamratafton, hundförarförbundets årsmöte kommer att avhandlas samt
en bankett med god mat, dryck och underhållning.
Mer information och anmälningsformulär kommer att finnas på hemsidan:

www.polishundsm.se
SM och tävlingsansvariga:

Manne Johansson
Jens Gustafsson

Hjärtlig Välkomna
Södermanlandspolisens tjänstehundklubb
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076-126 18 75
076-126 18 74

Polishund SM 2012
Faksimil från Polishunden nr 1-1971
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Till minne av Thomas Wiman

Mina ord till min vän

Thomas Wiman
f. 28.6.1957 – d. 8.12.2011

När Thomas och jag träffades första gången var det på tävlingsarenan. Vi var ivriga antagonister och bevakade varandra
som hökar. Föga anade jag vilken vänskap som skulle växa
fram. Jag kan här säga att mot slutet stred vi tillsammans,
inte över vem som skulle vinna utan om hur vi skulle ge våra
medlemmar bästa service.
Att försöka sammanfatta Thomas med några korta ord går
inte, men på begravningen höll Leif Carlsson ett tal som med
både humor och värme beskrev Thomas. Jag kan tyvärr inte
återge dessa fantastiska ord men försöker med några egna.
Thomas var en engagerad och envis man som ställde stora
krav på sin omgivning, men framför allt på sig själv. Han
gav mer än han tog och var ovärderlig i föreningsarbetet, all
den tid han lade ned och all den iver som fanns i hans vilja
att förändra, förbättra och hjälpa andra med tävlingsbiten var
beundransvärd. Slående för Thomas var väl alla de gånger han
ringde mig under tiden för sin sjukdom och sa, ”Lasse läkarna
säger att jag är jättesjuk, men läkarna har fel”.
Det främsta och bestående minnet som jag kommer att bära

med mig skulle jag dock beskriva med ordet, familjekär. Den
sanna glädje som lyste i hans ansikte när han talade om sina
nära och kära var påtaglig och då inte minst om sitt nya barnbarn.
Vi är många som saknar en god vän och en eldsjäl i föreningsarbetet och vi undrar hur det skall bli nu när Thomas inte
längre är med och driver på. Faktum är att hans betydelse för
förbundet och kamratskapen inte heller kan kläs i korta ord.
Jag ska inte försöka mig på det heller men tvivelsutan var han
en inspirationskälla och engagerare som jag inte tror att vi finner framledes. Föreningsarbetet gav också Thomas en hel del
och jag är övertygad om att detta arbete bidrog till att driva
honom framåt de sista åren, trots de svårigheter som sjukdomen medförde.
Livet består av både plus och minus. Slår jag samman detta
för Thomas så blir det plus, mycket plus.
Saknaden är stor. Fånga dagen.
Lars Lindgren
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Eddies suveräna näsa gav ett
rekordtungt narkotikabeslag
Text: Catarina Håkansson
Krafs, skall och bitmärken i trädörren. Schäferhanen Grålötens Eddie tar till hela registret för att visa vad han menar. En kollega
från narkotika roteln undrar om det är en
markering, vilket husse Christer Torlén med

säkerhet kan garantera.
– Kanske inte den snyggaste, men väldigt
tydlig, förklarar Christer som tillsammans
med Eddie jobbar vid polismyndigheten i
Stockholms län.
För några veckor sedan, under ett kvällspass, blir de ombedda
att genomsöka en lägenhet där man misstänker att det kan finnas narkotika. Ganska direkt markerar Eddie en låda och där
finns mycket riktigt en liten mängd marijuana.
– Sen går han bort till en kasse med kläder som han borrar
ner hela huvudet i, säger Christer, som varit hundförare lika
länge som Eddie varit polishund, i sex år.
Även här finns lite marijuana, men en ganska liten kvantitet. Då föreslår en av narkotikaspanarna att de också ska ta
en runda ner i husets källarlokaler, där hyresgästerna har sina
förrådsutrymmen.

Täckta låsta utrymmen

Sagt och gjort de tar sig ner för trapporna och Christer låter Eddie springa fritt i gångarna med de hänglåsförsedda trädörrarna.
– Det är den typen av förråd som inte har gallernät utan är
helt täckta, förklarar Christer. De är också omärkta, så vi vet
inte vilket av dem som tillhör den aktuella lägenheten. Att få
tillåtelse av åklagaren att leta genom alla är inte möjligt.
Eddie springer in i ett förråd som står tomt och snusar intensivt längs golvet in till nästa rum. Sen går han ut och ger
ett enda kort skall mot dörren. Sen gör han en kort lov innan
han kommer tillbaka. Nu har han bestämt sig.
– Han både skäller krafsar och biter i dörren, säger Christer,
som helt säkert vågar lova kollegorna att det måste finnas något intressant på andra sidan.

41! kilo narkotika

De tar sig in och får syn på en stor sportbag som står på golvet. Först tycker Christer att det ser ut som verktyg, men det
24
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Hundjobbet

Eddies suveräna näsa gav ett
visar sig vara haschkakor, som tillsammans visar sig väga
hela 20 kilo.
Under väskan hittar de 8 kilo amfetamin och i en kartong
som står vid sidan om finns 13 kilo marijuana. Den som är
lite duktig på matte kan nu räkna ut att, förutom det som finns
uppe i lägenheten, handlar det om 41 kilo narkotika, som är
värld en avsevärd summa på marknaden.
– Det känns jättebra, säger Christer, som faktiskt blir polis
1999, just med tanke jobbet som hundförare. När han blir
antagen till grundkursen i mars 2006, har han en 16 månader

gammal schäfer med sig, en hund som han haft sedan valp.
Hunden i fråga gör en bra L-test och Christer beskriver honom som en rejäl, miljöstark kille med stor söklust, ja det är
förstås Eddie det handlar om.
Eddie är så kallad kombihund, vilket innebär att han är patrullhund, med narkotika som tilläggsdressyr. Det sistnämnda
är nog inte de män som nu sitter häktade misstänkta för grova
narkotikabrott helt nöjda med.
Polishunden gratulerar Christer och Eddie till ett bra hundjobba och önskar fortsatt lycka till.

Polishunden 1 - 2012
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Skriv
xxxxxxxxxxxxx
i tidningen

Skriv i tidningen Polishunden!
Att skriva något på Facebook
eller Twitter är en baggis.
Att skriva något till Polishunden är
inte mycket svårare, men tar lite
längre tid. Men det kan det vara värt.
Allt som är polishundrelaterat är av intresse:
• Har det hänt något speciellt på jobbet?
• Hur ser en helt vanligt dag ut?
• Har ni varit på någon kurs eller deltagit i någon tävling.
• Nya händelser eller gamla, spelar mindre roll.
En rubrik – kanske någon mellanrubrik för att lätta upp det hela,
och gärna en bild eller två som relaterar till texten.
Glöm inte att bilden måste vara högupplöst
Maila materialet till Lars Nordgren:

nordgren@sjobo.nu
Hälsningar
Lars Lindgren, ansvarig utgivare

Polishunden 1 - 2012
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Svenska mästare 1963 –2011

1963–2011
År
1963

Grupp
Skydd
Spår

Namn
Sven Gustafsson
Sune Johansson

Distrikt
Trollhättan
Boden

Hund
Arro
Pilot

Tävlingsort
Göteborg

1964

Kombinerad Sven Gustafsson

Trollhättan

Arro

Gävle

1965

Skydd
Spår

Inge Oskar Andersson
Jan Erik Hansson

Stockholm
Stockholm

Tino
Nero

Stockholm

1966

Skydd
Spår

Tommy Stolt
Torsten Jansson

Stockholm
Västerås

Lester
Devil

Arboga

1967

Skydd
Spår

Ramon Nordin
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Garron
Fax

Sollefteå

1968

Skydd
Spår

Ramon Nordin
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Garron
Fax

Sollefteå

1969

Skydd
Spår

Tommy Stolt
Lars Brauer

Stockholm
Stockholm

Lester
Ajax

Jönköping

1970

Skydd
Spår

Tommy Stolt
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Lester
Fax

Norrköping

1971

Skydd
Spår

Jan Kempe
Bror Eriksson

Eskilstuna
Köping

Kalif
Sarek

Sollefteå

1972

Skydd
Spår

Tore Forssén
Ingvar Kempe

Härnösand
Stockholm

Kleber
Zorro

Malmö

1973

Skydd
Spår

Tore Forssén
Morgan Joansson

Härnösand
Göteborg

Kleber
Poker

Göteborg

1974

Skydd
Spår

Frank Pettersson
Hans Andersson

Göteborg
Nyköping

Sickel
Vexo

Uppsala

1975

Skydd
Spår

Bror Eriksson
Gunnar Sköld

Köping
Stockholm

Brindo
Vambo

Umeå

1976

Skydd
Spår

Jan Kempe
Rolf Back

Eskilstuna
Falun

Zocko
Chabo

Sollefteå

1977

Skydd
Spår

Jan Kempe
Toivo Voutilainen

Eskilstuna
Handen

Zocko
Irak

Skövde

1978

Skydd
Spår

Kjell Zetterlund
Bernt Nyberg

Göteborg
Örebro

Ymer
Cesar

Örebro

1979

Skydd
Spår

Kjell Wiklund
Olle Thulin

Gävle
Uppsala

Hanko
Curo

Haninge

1980

Skydd
Spår

Sven-Olof Sundberg
Inställd

Göteborg

Besk

Göteborg

1981

Skydd
Spår

Sven-Olof Sundberg
Hans Dominicus

Göteborg
Stockholm

Besk
Ädel

Gävle

Polishunden 1 - 2012

29

Svenska mästare 1963 –2011

30

År
1982

Grupp
Skydd
Spår

Namn
Leif Gustafsson
Hans Dominicus

Distrikt
Göteborg
Stockholm

Hund
Ringo
Ädel

Tävlingsort
Stockholm

1983

Skydd
Spår

Lars-Göran Nilsson
Hans Dominicus

Stockholm
Stockholm

Nicko
Ädel

Göteborg

1984

Skydd
Spår

Jan Kempe
L-G Martinsson

Eskilstuna
Lund

Zacko
Quattro

Malmö

1985

Skydd
Spår

Sten Billerud
Hans Dominicus

Handen
Stockholm

Idol
Quando

Halmstad

1986

Skydd
Spår

Sten Billerud
Hans Dominicus

Handen
Handen

Idol
Quando

Södertälje

1987

Skydd
Spår

Leif Carlsson
Bengt Engwall

Göteborg
Örebro

Apache
Sarro

Stockholm

1988

Skydd
Spår

Lars-Göran Nilsson
Sten Billerud

Stockholm
Handen

Tarras
Idol

Trollhättan

1989

Skydd
Spår

Lars-Göran Eriksson
Bengt-Erik Ljunglöv

Märsta
Södertälje

Quido
Hagge

Mora

1990

Skydd
Spår

Per Granath
Lars Öster

Huddinge
Örebro

Bero
Tazz

Norrtälje

1991

Skydd
Spår

Leif Carlsson
Ronny Adolfsson

Göteborg
Handen

Passats Ali
Kärrets Crai

Västerås

1992

Skydd
Spår

Jan-Henrik Oskarsson
Roger Wiklander

Umeå

Passats Hasso
Tarras

Härnösand

1993

Skydd
Spår

Leif Carlsson
Per Berggren

Göteborg
Örebro

Passats Ali
Triumphs Bamse

Göteborg

1994

Skydd
Spår

Leif Carlsson
Jan-Henrik Oskarsson

Göteborg
Umeå

Passats Ali
Passats Hasso

Malmö

1995

Skydd
Spår

Zijad Taslaman
Lars H. Öster

Malmö
Örebro

Eftas Irko
HS Tazz

Karlstad

1996

Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Thomas Pettersson

Östersund
Karlshamn

Alphagårdens Nine
Passats Gino

Uppsala

1997

Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Mats Redefalk

Östersund
Uppsala

Quanto
Atenagårdens Odin

Stockholm

1998

Skydd
Spår

Leif Simlund
Eva Simonsson

Halland
Uppsala

Zagals Åkky
Frisco

Kalmar

1999

Skydd
Spår

Lennart Gustavsson
Jan Karlsson

Stockholm
Södermanland

Lei-Anns Nitro
HS Dukat

Linköping

2000

Skydd
Spår

Leif Simlund
Ronny Holmberg

Halland
Blekinge

Zagals Åkky
Jebas Erax

Göteborg

2001

Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Jan Gyllensten

Jämtland
Skåne

Alf
Kurants Dilo

Borås

2002

Skydd
Spår

Ronny Holmberg
Tony Johansson

Blekinge
Kronoberg

Jebas Erax
Bödavindens Arras

Östersund

2003

Skydd
Spår

Ann Berg
Sten Billerud

Skåne
Stockholm

Memorix Gino
Triumphs Jordan

Ronneby
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SM-vinnare 2011
Roger Nilsson med Blackneck’s A’Kitch

År
2004

Grupp
Skydd
Spår

Namn
Glenn Andersson
Thomas Wiman

Distrikt
Skåne
V:a Götaland

Hund
Blackneck’s Garbo
Vårhufvud Fax

Tävlingsort
Malmö

2005

Skydd
Spår

Peter Sverdfält
Dan Pellas

Stockholm
Stockholm

Lei-Ann’s Ville
Jurassic Erox

Karlsborg

2006

Skydd
Spår

Bengt Ljunglöv
Jessica Solner

Stockholm
Stockholm

Wiggo
Sajkés Svullo

Örebro

2007

Skydd
Spår

Glenn Andersson
Patrik Malmberg

Skåne
Skåne

Blackneck’s Garbo
Mallekraft’s Nikita

Södertälje

2008

Skydd
Spår

Patrik Malmberg
Jessica Solner

Skåne
Stockholm

Mallekraft’s Nikita
Sajkés Svullo

Karlstad

2009

Skydd
Spår

Ronny Holmberg
Henrik Bodegrim

Blekinge
Dalarna

Lei-Anns Besk
Wilses Allex

Norrköping

2010

Skydd
Spår

Susanne Lindblom
Martin Nordblom

Västra Götaland
Västra Götaland

Simlunds Isa
Försvarsmaktens Brumma

Göteborg

2011

Kombinerad Roger Nilsson

Västmanland

Blackneck’s A’Kitch

Karlsborg
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E-mail: magnus-b�soderberg@polisen�se

Kassör

Ordförande

Adress:
LOP/Hund, Box 429, 401 26 Göteborg

Susanna Sunila

Peter Matthijs

Mobil privat: 0708-93 72 94
E-mail: susanna�sunila@hotmail�com

Mobil: 0733-91 04 98
E-mail: matthijs@ueab�net

Kenneth Eriksson

Petra Viklund

Telefon: 010-566 52 68
E-mail: kenneth�eriksson@polisen�se

Mobil: 0733-53 92 88
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